przedmiot

Zadania do wykonania

Język polski

Wprowadzenie do oświecenia. Podręcznik s.240-243. Zapoznaj
się z materiałem z linków:
• https://www.dlaucznia.pl/lekcja/jezyk-polski,nauka-oliteraturze,oswiecenie,o-oswieceniu,oswiecenie-nazwaepoki
• https://www.dlaucznia.pl/lekcja/jezyk-polski,nauka-oliteraturze,oswiecenie,o-oswieceniu,oswiecenie-ramyczasowe

matematyka

Termin
oddania prac
15.06

Obraz społeczeństwa polskiego doby oświecenia w satyrach
Ignacego Krasickiego. Przed lekcją online przeczytaj satyrę “Świat
zepsuty” i “Pijaństwo” - podręcznik s.258 i 261.

16.06

Lekcja zdalna nie odbędzie się - nauczyciel na egzaminie klas
ósmych.
Funkcja kwadratowa

18.06

informatyka
Język angielski
Gr. K. Hołownia

Nauczyciel na maturze
• Podsumowanie zadania ustnego ( do 15.06)
• Defining relative clauses- zdania przydawkowe
definiujące page 76 SB/ page 61 WB

Język angielski
Grupa Iwona Hibner

Temat: Boost for bikes – a video based lesson.
Materiał dostępny na Teams.

nauczyciel

Lekcja on-line

Ludwika
Robakowska

Wtorek 16.06 godz. 9:00-9:30

Ewelina Sołdan

Poniedziałek
11.00
Wtorek 13.00

Katarzyna
Hołownia

Poniedziałek
14.15-15.15

Iwona Hibner

Lekcja online
czwartek 15:00

Język francuski

17.06.2020 r. Demander l'heure.
Uczeń wykonuje wszystkie zadania z notesu zajęć.

17.06.2020 r.

19.06.2020 r. Les verbes pronominaux.
Uczeń wykonuje wszystkie zadania z notesu zajęć.

19.06.2020 r.

Język niemiecki

15.06 T: Dyscypliny sportu. Podręcznik str.57. Zadanie domowe
str.57 w ćwiczeniach.
17.06 T: Możliwości uprawiania sportu w czasie wolnym.
Podręcznik str.58. W Notesie zajęć dodatkowe
zadania/wiadomości z internetu. Zad. domowe 1-3/58 oraz
przygotowanie do lekcji powtórkowej strony 59 i 60 w
ćwiczeniach.

15.06 - str.56
w ćwiczeniach
17.06 - str.57
w ćwiczeniach

Chemia

Wtorek - Lekcja 5 on-line 11:55
Bilansowanie równań reakcji chemicznych – ćwiczenia. (1)
Zadnie domowe
Środa - Lekcja 8 on-line - 15:00
Bilansowanie równań reakcji chemicznych – ćwiczenia. (2)
Zadanie domowe
Piątek - Lekcja 6 - 13:05
Bilansowanie równań reakcji chemicznych – ćwiczenia. (3) Praca
samodzielna na lekcji.
Poniedziałek - Lekcja 2 - 9:00
Metale w życiu człowieka (2)

Projekt

Małgorzata
Lesisz

Marzena
Cichosz

19.06.2020 r.
16:00-16:45
konsultacje
online
15.06 - wpis w
Notesie zajęć
17.06 - lekcja
“na żywo”
online

Sylwia
Tomaszewska

Wtorek - Lekcja
5 on-line 11:55
Środa - Lekcja 8
on-line - 15:00
Piątek - Lekcja 6
- 13:05

Sylwia
Tomaszewska

Poniedziałek Lekcja 2 - 9:00

17.06.

19.06.

-

17.06.2020 r.
11:55 lekcja
online

Lekcja wychowawcza

Środa - Lekcja 4 - on-line – 10:45
Podsumowanie roku szkolnego 2019/2020

-

Sylwia
Tomaszewska

Ankieta dot. Wyzwań czytelniczych udostępniona w <Zadaniach>
aplikacji Teams

15-21.06

wos

Temat: Obywatele w samorządzie

…............

M.Lewandowsk
a
H.Wiśniewska
B.Kamińska

WF-dziewczęta

Praca z aplikacją na urządzenia mobilne np. Endomondo.
Przygotowania do testu wytrzymałościowego - bieg ciągły
2000metrów.

Ćwiczenia
wykonywane
4 razy w
tygodniu.
Potwierdzenie
na Teams

Edyta Żuk

----------------

WujkeHalina
wujke.halina@z
so8gdynia.pl

Czat- Teams

Ćw.
wykonywane 3

Katarzyna
Niewęgłowska Wawro

Teams

historia
biblioteka

Kontynuujemy, wybrane indywidualnie formy aktywności na
powietrzu (marsze, biegi, jazdę na rolkach, na rowerze itp.)
Wykonanie ćwiczeń dokumentujemy np. zdjęciami z aplikacji.

Religia

Wychowanie fizyczne chłopcy

Temat: Kogo i czego bronią przykazania?
Podręcznik str.163- proszę przeczytać.

Obejrzyj film:
https://www.youtube.com/watch?v=TSuFB9Y3MFE
Temat: Zasady prywatnej lektury Pisma Świętego.
Podręcznik str.55- proszę przeczytać.
Znajdź w Ewangeliach siedem krótkich zdań mówiących o miłości
Boga do człowieka i przez najbliższy tydzień każdego dnia
przekazuj po jednym zdaniu swojemu przyjacielowi.
1. “Bezpieczne wakacje”
2. Dwa oblicza słońca - witamina D, dobre czy złe słońce,
zdrowe opalanie.

Środa - Lekcja 4
- on-line –
10:45

Lekcja on line
piątek
godz.11.00
Teams

3. "Moja aktywność fizyczna poza domem". Kontynuujemy
ćwiczenia własne, jazdę na rowerze, rolkach, wrotkach,
biegi, marsze, spacery i zabawy z wybraną aplikacją np.
“Geocaching”, “Pokemon Go” itp..

razy w
tygodniu

Język niemiecki

Moi drodzy! ten tydzień w dalszym ciągu spędzam w komisjach
maturalnych , ale Wy możecie trochę samodzielnie
popracować/powtórzyć/utrwalić to, czego przez cały rok się
nauczyliście
Poproszę byście w ramach powtórzenia (podręcznik/materiał
klasy 1 w całości przerobiliśmy) zrobili zadania , które Wam
przesyłam na Teamsach

------------------

Justyna Gudel

------------------

EdB

Temat: Test sprawdzający z zakresu udzielania I pomocy

20 czerwca

Teamsy - grupa

Temat: Rzeźbotwórcza działalność wiatru
Proszę zapoznać się z tematem rzeźbotwórcza działalność wiatru
z podręcznika, obejrzeć prezentacje oraz filmik udostępnione na
teams przed konsultacjami.

-------------------

Leszek
Kaczorowski
Sebastian Ropel

Ewa
WerniowskaNarloch

Teams,
edziennik

Geografia

Fizyka

Temat: Moc. Praca z materiałami online. Wystawianie ocen
końcowych.

17.06

Zapraszam na
konsultacje
online Środa:
13:10-13:40

